หว

คาสั่งวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
ที่ 1148 / 2563
เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจาสถานที่ราชการในเวลากลางวันและกลางคืน
ประจาเดือน กันยายน – ตุลาคม 2563
เพื่อให้การอยู่เวรยามรักษาความปลอดภั ย ประจาสถานที่ ร าชการ ในเวลากลางวันและกลางคืนดาเนิ น
ไปด้ ว ยความเรีย บร้อย ตามระเบี ยบของทางราชการ จึ ง อาศัย อานาจตามระเบีย บส านักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึ กษา
ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 จึงแต่งตั้งครูและลูกจ้างวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตอยู่เวรรักษาการณ์ประจาสถานที่ราชการ
ในเวลากลางวันและกลางคืน ตามบัญชี 1 - 3 ท้ายคาสั่งดังต่อไปนี้
1. ครูและลูกจ้างเวรชาย อยู่เวรในเวลากลางคืน ตามบัญชี 1 มีหน้าที่ดูแลตรวจการปฏิบัติหน้าที่เวรยามของ
ยามและความเรียบร้อยทั่วไป
กรณีที่มีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นภายในวิทยาลัยฯ
และให้รายงานโดยตรงต่อผูต้ รวจเวรยาม
ประจาวัน และปฏิบัติหน้าที่ดงั นี้ คือ
1.1 วันราชการและวันหยุดราชการ ให้อยูเ่ วรยามตั้ ง แต่ เ วลา 18.00 น.ของวั น ที่ อ ยู่ เ วรยาม
ถึงเวลา 06.00 น. ของวันถัดไป
2. ครูและลูกจ้างเวรสตรี อยู่เวรยามเวลากลางวันในวันหยุดราชการและวันปิดภาคเรียน ตามบัญชี 2
มีหน้าที่ดูแลตรวจการปฏิบัติหน้าที่เวรยามของ ลูกจ้าง ยาม และความเรียบร้อยทั่วไป ตลอดจนวินิจฉัยสั่งการกรณีที่มีเหตุการณ์
ผิดปกติเกิดขึ้นภายในวิทยาลัย โดยอยู่ปฏิบัติหน้าที่ตงั้ แต่เวลา 08.00 น. ถึง เวลา 18.00 น. ของวันเดียวกัน ให้ปฏิบตั ิหน้าที่
ประจาห้องประชาสัมพันธ์
3. ลูกจ้างสานักงาน ภาคสนาม สตรี - ชาย
3.1 ลูกจ้างสานักงานภาคสนามสตรี–ชายปฏิบัติหน้าทีร่ ่วมกับครูและลูกจ้างเวรสตรี–ชาย ในวันหยุดราชการ
และวันปิดภาคเรียน ตั้งแต่เวลา 08.00 น – 18.00 น มีรายละเอียดการปฏิบัติงานตามบัญชี 3
4. ในการอยู่เวรยามของครูและลูกจ้างทั้งกลางวันและกลางคืน ให้บันทึกเหตุการณ์ในสมุดเวรให้เรียบร้อยทุกวัน
เพื่อป้องกันมิให้เกิดความสับสนในความรับผิดชอบที่พงึ เกิดขึ้นแก่ตนเองในกรณีที่มีเหตุการณ์ ไม่ปกติเกิดขึ้น ขอให้ผู้ที่มีหน้าที่เวร
ยามตรวจตราบริเวณวิทยาลัยและอาคารเมื่อรับหน้าที่เวรยามและเมื่อออกเวรยามทุกครั้ง ถ้าพบเห็นสิ่งใดผิดปกติเกิดขึ้นให้รายงาน
ให้วิทยาลัยทราบทันทีสาหรับผูท้ ี่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีต่ ามคาสั่งได้ไม่วา่ ในกรณีใด ๆ ให้หาบุคคลอื่นแทนโดยมอบหมายเป็นลาย
ลักษณ์อักษร เสนอต่อวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณาอนุญาต (แบบฟอร์มขอได้ที่งานบุคลากร)
อนึ่ง ให้ผู้อยู่เวรยามทุกคนบันทึกหลักฐานการปฏิบัติงานในสมุดบันทึกเวรยามด้วย
5. ให้หัวหน้าหมวดอาคารสถานที่เป็นผู้จัดเตรียม และนาสมุดบันทึกเวรยามเสนอต่อวิทยาลัยเพื่อตรวจสอบทุกวัน
เมื่อหมดเล่มแล้วให้เก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานให้เรียบร้อย และให้จัดเล่มใหม่มาแทน
6. ผู้ตรวจเวรยาม มีหน้าที่ตรวจดูแลหน้าที่เวรยามทุกประเภทให้ปฏิบัติหน้าทีโ่ ดยเคร่งครัดและบันทึกรายงานให้
วิทยาลัยทราบเพื่อพิจารณาทุกวัน ผู้ตรวจเวรยามประจาวัน ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

-26.1 กลางวัน ประจาเดือน กันยายน – ตุลาคม 2563 ประกอบด้วย
วัน เดือน ปี
ที่

ชื่อ สกุล
กันยายน 63

ตุลาคม 63

1

นางจริยา

เอียบสกุล

หง.วิจัย ฯ

จ.7,ส.26

อา.11,ส.24

2

นางมุขดา

สะราคา

หง.ห้องสมุด

ส.12,อา.27

อ.13,อา25

3

นายวิรัช

จารุวัฒนสุนทร

หง.งานบริหารงานทั่วไป

ศ.4,อา.13

ส.3,ส.17,ส.31

4

นางเปมิกา

วิสุทธิ์

หง.การเงิน

ส.5,ส.19

อา.4.,อา.18

5

นางนันทพร

คงสมุทร

หผ.สามัญสัมพันธ์

อา.6,อา.20

ส.10,ศ.23

6.2 กลางคืน ประจาเดือน กันยายน 2563 ประกอบด้วย
6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.
6.2.4.
6.2.5.
6.2.6.
6.2.7.

นายสมชัย
นายธิติวัชร์
นายยศทยา
นายพิธวัช
นายราวี
นายวิสุทธิ์
นายรุ่งจรัสแสง

พรหมสุทธิ์
ไพศาลกิจสงวน
ชัชเวช
สิทธิชัย
ซามี
ศิริศรีวิโรจน์
พิรุณรัตน์

หง.วางแผน ฯ
รองผู้อานวยการ
หผ.ช่างก่อสร้าง
รองผู้อานวยการ
หง.พัสดุ
หผ.ช่างเชื่อม
หผ.เทคนิคพื้นฐาน

ประจาวันจันทร์
ประจาวันอังคาร
ประจาวันพุธ
ประจาวันพฤหัสบดี

ประจาวันศุกร์
ประจาวันเสาร์
ประจาวันอาทิตย์

6.3 กลางคืน ประจาเดือน ตุลาคม 2563 ประกอบด้วย
6.3.1. นายสุวัฒน์
ลิมปานนท์
รองผู้อานวยการ
ประจาวันจันทร์
6.3.2. นายเกรียงไกร แพทย์ขิม
หผ.ซ่อมบารุงเรือ
ประจาวันอังคาร
6.3.3. นายสุรนิ ทร์
บุญสนอง
รองผู้อานวยการ
ประจาวันพุธ
6.3.4. นายสถาพร
พุทธศักดิ์โสภณ หผ.ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ประจาวันพฤหัสบดี
6.3.5. นายเติมศักดิ์
ปิ่นสวาสดิ์
หผ.ช่างเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจาวันศุกร์
6.3.6. นายบุญสิทธิ์
อยู่คง
หผ.ช่างยนต์
ประจาวันเสาร์
6.3.7. นายกิตติ
บัณฑิตเลิศรักษ์ หง.อาชีวบัณฑิต
ประจาวันอาทิตย์
7. ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์ต่อทางราชการให้มากที่สุด
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563
(นายธิติวัชร์ ไพศาลกิจสงวน)
รองผู้อานวยการ รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
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(บัญชี 1 )
ครูและครูพิเศษเวรชายกลางคืน ( กันยายน – ตุลาคม 2563 )
วัน เดือน ปี

อ. 1 ก.ย. 63
พ. 2 ก.ย. 63
พฤ.3 ก.ย. 63
ศ.4 ก.ย. 63
ส. 5 ก .ย.63
อา.6 ก.ย. 63
จ.7 ก.ย. 63
อ.8 ก.ย. 63
พ. 9 ก.ย. 63
พฤ.10 ก.ย. 63
ศ. 11 ก.ย.63
ส. 12 ก.ย.63
อา. 13 ก.ย. 63
จ.14 ก.ย. 63
อ. 15 ก.ย.63
พ. 16 ก.ย. 63
พฤ.17 ก.ย. 63
ศ. 18 ก.ย. 63
ส. 19 ก.ย. 63
อา. 20 ก.ย. 63
จ.21 ก.ย. 63
อ. 22 ก.ย. 63
พ.23 ก.ย. 63
พฤ.24 ก.ย. 62
ศ. 25 ก.ย. 62
ส. 26 ก.ย.63
อา.27 ก.ย. 63
จ.28 ก.ย. 63
อ. 29 ก.ย.63
พ.30 ก.ย. 63

ชื่อ – สกุล

นายสมศักดิ์
นายปิยะ
นายสมบัติ
นายธเนธ
นายวสันต์
นายชีวานนท์
นายจตุพงศ์
นายฐากูร
นายศิริชัย
นายระวีวงศ์
นายภาคภูมิ
นายสมชาย
นายสมหวัง
นายพิพัฒน์พงศ์
นายสรธัญ
นายภูวดี
นายสมภาส
นายมนพ
นายพิณพงษ์
นายจรูญ
นายณเรศ
นายพิทยา
นายวิชา
นายพงษ์ศักดิ์
นายเสนอ
นายสิริวัฒน์
นายนันทเดช
นายทวีเกียรติ
นายสมชาย
นายครรชิต

บรรจงเมือง
เพชรยอด
รัตนพิทยาภรณ์
ขวัญแก้ว
ปฏิพัทธ์พิทักษ์
ไชยลาภ
ปรีดาผล
ส่องแสง
คลายทุกข์
ดุกหลิม่
แซ่อ๋อง
รัตนพันธ์
สาธร
โต๊ะหมอ
ระโซ๊ะโซ๊ะ
พันธุ์เจริญ
วงศ์ไวโรจน์
สุดกระโทก
รัตนะ
กลับสว่าง
ชูภักดิ์
แก้วอักษร
ก้องเกียรติวารี
วิสุทธิ์
จันทรพิชัย
สมสิทธิ์
วัณบวร
เอี่ยมจิตต์
กระโหมวงศ์
ทองสมบัติ

วัน เดือน ปี

พฤ. 1 ต.ค.63
ศ. 2 ต.ค.63
ส.3 ต.ค.63
อา. 4.ต.ค.63
จ. 5 ต.ค.63
อ. 6 ต.ค.63
พ.7 ต.ค.63
พฤ. 8 ต.ค.63
ศ. 9 ต.ค.63
ส.10 ต.ค.63
อา.11 ต.ค.63
จ. 12 ต.ค.63
อ.13 ต.ค.63
พ.14 ต.ค.63
พฤ. 15 ต.ค.63
ศ.16 ต.ค.63
ส. 17 ต.ค.63
อา.18 ต.ค.63
จ.19 ต.ค.63
อ.20 ต.ค.63
พ.21 ต.ค.63
พฤ. 22 ต.ค.63
ศ.23 ต.ค.63
ส.24 ต.ค.63
อา.25 ต.ค.63
จ.26 ต.ค.63
อ.27 ต.ค.63
พ.28 ต.ค.63
พฤ.29 ต.ค.63
ศ.30.ต.ค.63
ส.31 ต.ค.63

ชื่อ - สกุล

นายสมุทร
นายสมพร
นายเจริญ
นายสุวิช
นายจินดา
นายวิชัย
นายธัญพิสิษฐ์
นายไทยรัก
นายดารงค์
นายปรีชา
นายวินัย
นายสมบัติ
นายยงยศ
นายสุทัศน์
นายธนบัตร
นายเพียร
นายสูติศักดิ์
นายสมพร
นายสมชาย
นายอุทัย
นายพงศักดิ์
นายวีระพล
นายคมสัน
นายสมศักดิ์
นายปิยะ
นายสมบัติ
นายธเนธ
นายวสันต์
นายชีวานนท์
นายจตุพงศ์
นายฐากูร

ไหมทอง
อภิไชยาวาทย์
หวังนิรันดร์
วงษ์จันทร์
ปุพเพตะนันท์
สุริยมณฑล
อนุชาติกุล
อัศจันทร์
ไชยตัน
ดารงกิจการวงศ์
ศรีสภุ าสิตานนท์
ทิพย์สูงเนิน
รตะเสรี
ผาสุข
อัศวบุญมี
ธงชัย
สง่าพล
ขวัญใจ
แนวบรรทัด
แช่มประสิทธิ์
อานวยผล
แสงประกาย
คงนคร
บรรจงเมือง
เพชรยอด
รัตนพิทยาภรณ์
ขวัญแก้ว
ปฏิพัทธ์พิทักษ์
ไชยลาภ
ปรีดาผล
ส่องแสง
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(บัญชี 2 )
วัน เดือน ปี

ศ.4 ก.ย. 63
ส. 5 ก .ย.63
อา.6 ก.ย. 63
จ.7 ก.ย. 63
ส. 12 ก.ย.63
อา. 13 ก.ย. 63
ส. 19 ก.ย. 63
อา. 20 ก.ย. 63
ส. 26 ก.ย.63
อา.27 ก.ย. 63

ครูสตรี และลูกจ้างสตรี เวรกลางวัน ( กันยายน – ตุลาคม 2563 )
ชื่อ – สกุล
วัน เดือน ปี

นางสาวสุลัยวัลย์
นางปนัดดา
นางสาวอมรรัตน์
นางสุวิพรรณ
นางสาววนิดา
นางสาวแสงเดือน
นางสาวชุติมา
นางสาวพัชราภรณ์
นางอุไรวรรณ
นางจิตติมา

ขวัญแก้ว
บรรจงเมือง
แก้วช่วย
ตันติกวินวงศ์
สกุลทับ
ชูทอง
เห่เรือ
ปานแก้ว
ผลประสาร
ยอดบารุง

ส.3 ต.ค.63
อา. 4.ต.ค.63
ส.10 ต.ค.63
อา.11 ต.ค.63
อ.13 ต.ค.63
ส. 17 ต.ค.63
อา.18 ต.ค.63
ศ.23 ต.ค.63
ส.24 ต.ค.63
อา.25 ต.ค.63
ส.31 ต.ค.63

ชื่อ - สกุล

นางสาวอุณาโลม
นางปีณิต
นางสาวกฤษณี
นางสาวประภา
นางเบญจวรรณ
นางภัสรา
นางบุญเลิศ
นางสาวจรัยทิพย์
นางสาวสุลัยวัลย์
นางปนัดดา
นางสาวอมรรัตน์

อินทรสงเคราะห์
ช่างงาน
สุวรรณสังข์
โลมะพิเศษย์
อัศวบุญมี
ผาสุข
เตชะภัททวรกุล
พงศ์พัฒนาคม
ขวัญแก้ว
บรรจงเมือง
แก้วช่วย

-5(บัญชี 3 )
ลูกจ้างสานักงานและภาคสนามสตรี – ชาย เวรกลางวัน ( กันยายน – ตุลาคม 2563)
วัน เดือน ปี
ชื่อ – สกุล
วัน เดือน ปี
ชื่อ - สกุล

ศ.4 ก.ย. 63
ส. 5 ก .ย.63
อา.6 ก.ย. 63
จ.7 ก.ย. 63
ส. 12 ก.ย.63
อา. 13 ก.ย. 63
ส. 19 ก.ย. 63
อา. 20 ก.ย. 63
ส. 26 ก.ย.63
อา.27 ก.ย. 63

นางสาวกนิษฐา
สิงโตแก้ว
นายสมพิศ
ผิวผ่อง
นางกาญจนาพร ประทีป ณ ถลาง
นางสาวศิริพร
เชิงชาญศิลปกุล
นางสาวภาสิรี
เลาหนูแก้ว
นางนรินทรัตน์ อภิไชยาวาทย์
นางสิทธิพร
นุชสมัย
นางสาวชญากานต์ มโน
นางสาววรรณวิมล สุทธิกิจจานนท์
นางสาวเสริมศรี สุขแสง

ส.3 ต.ค.63
อา. 4.ต.ค.63
ส.10 ต.ค.63
อา.11 ต.ค.63
อ.13 ต.ค.63
ส. 17 ต.ค.63
อา.18 ต.ค.63
ศ.23 ต.ค.63
ส.24 ต.ค.63
อา.25 ต.ค.63
ส.31 ต.ค.63

นางสาวฟัญจรี
นางกนกนันท์
นางสาวนิภาพร
นายวศิน
นางจันทร์
นางสาวณัฐชนก
นางสาวณฐมน
นางณัฐนิชย์
นางสาวสายรุ้ง
นายวีระพล
นางสาวเย็นจิต

จิมาร
คล้ายเพ็ญ
หิมรา
แซ้โก้ย
ปาง้วน
เจริญ
ไหวพริบ
ตูลเพ็ง
สุวรรณชาตรี
จุลรังษี
นิติธรรมมานนท์

